
     BILAGA 1 
Verksamhetsberättelse för 2014    
 

Styrelsen 2014 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning. 
 

Ordinarie ledamöter: Lennart Sundberg Ordförande 
 Anna Holst Vice ordförande 
 Tomas Samuelsson Sekreterare, grannsamverkan 
 Stefan Ahlqvist Kassör 
 Thomas Eriksson Vattenansvarig, webbansvarig 
 

 Jan Pettersson              Adjungerad vattenansvarig (t.o.m. maj)            
 

Suppleant: Ulla Lod 
 Ulrica Nyberg 
 

   
 

Styrelsen har hållit 9 protokollförda möten (ÄFF Sty. 139 – 147) 
 

Årsmötet hölls den 8 mars 2014 i Brunns skola. 24 röstberättigade fastigheter var 
företrädda.  
 

Förutom ovan redovisade ledamöter valdes av årsmötet (samtliga för ett år). 
 

Revisorer:  Josef Brithon 
  Ann-Mari Kilander 
 

Suppleant:  Jan Johnson 
 
Valberedning: Ingvor Pettersson, sammankallande 
  Ulf Sundberg 
  Ann-Mari Kilander 
  
Utöver stadgeenliga val utsågs till badplatsansvariga: 
 

Lugnet:  Ulf Sundberg 
               
Toholmen:  Birgitta Beeck 
  Hans Beeck 
 

Stiftelsen Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde:  
 
Ledamöter:  Lennart Sundberg 
  Anna Holst. 
 



Suppleanter: Ulla Lod 
  Tomas Samuelsson 
 
 

Medlemmar 
Antalet medlemmar i föreningen var vid årets slut 329, varav 317 vattenanslutna 
inklusive de båda båtklubbarna (ILBK och ÄBS). En medlem har utträtt ur föreningen 
under året. 
 

ÄFF-Vattenverksamheten 

Under året har ny vattenansvarig tillträtt. Dessvärre försenades tillträdet på grund av 

sjukdom. Med avgåendes hjälp kunde dock situationen hanteras.  

Det inträffade visade dock på stor sårbarhet i organisationen med en vattenansvarig och 

ett antal områdesansvariga. Av den anledningen har en grupp bildats som består av fyra 

personer inkl vattenansvarig. Gruppen kallas “V-team” med uppdrag att ersätta de 

områdesansvariga* och i alla lägen säkerställa vattenleveransen. Vattenansvarig leder,  

utbildar och stöttar teamets medlemmar, samt vid behov delegerar arbetsuppgifter till 

dessa. På detta sätt säkerställs verksamheten. 
*V-teamet är väldigt tacksamma för de tidigare områdesansvariga som valt att fortsätta titta till sitt pumphus. 

  

P14 på Ladubacken kunde under våren startas upp efter förra höstens massiva 

saltinträngning. Pumphuset är i drift trots att salthalten tidvis är över gränsvärdet 

100mg/l. Salthalten kontrolleras löpande. Inget vatten levereras till P13 på 

Båthamnsvägen. P13 försörjer sitt område som tidigare utan förstärkning från P14. 

 

P15 på Ritröskvägen som under lång tid visat en trend på ökande salthalt har vi nu 

kommit tillrätta med. Tidigare har P15 förstärkt P17 på Lugnetvägen med vatten, men 

det extra uttaget har påverkat salthalten negativt. Genom en ny förbindelseledning kan 

vi numera förstärka P17 från P11 på Telegrafvägen i stället. 

 

P20 på Hanskrokavägen har under året förstärkts med radonfälla och vattenmagasin 

på 6 kbm, vilket ytterligare säkrar vattenförsörjningen i området. Radonhalten ligger 

numera väl under gränsvärdet på 1000 bq/l. 

 

Övrigt 

Inför 2014 befarade vi att ett stort antal servisventiler skulle behöva bytas ut på grund av 

åldersskäl. Som tur är har antalet utbytta ventiler stannat vid en handfull, mot de 

befarade 30-40st.  

 

Årets provtagningar har visat att vi distribuerar tjänligt vatten helt i enlighet med de krav 

som ställs i livsmedelslagen. Värmdö kommun är tillsynsmyndighet, och övervakar 

föreningens vattenverksamhet löpande. 

 



Ett nytt projekt kallat “Vatten från Lugneträsk” har initierats. Se verksamhetsplanen. 

 

 

 

Avvikelser 

Vid två tillfällen har slarv hos enskilda fastighetsägare förorsakat torrkörning i brunnarna 

på Brudbergsvägen(2st) och Grannlåtsvägen.  

 

Vattenförbrukning 

Trots en mycket varm sommar, har årets vattenförbrukning varit något mindre än 

föregående år. Trenden är dock ökande uttag sedan 2008, sannolikt beroende på att 

fler väljer att bo permanent.  

Det är mycket glädjande att vi klarat försörjningen trots att tillgången på grundvatten 

långa perioder varit under och ibland också mycket under det normala. Tack till 

alla som hjälpt till att hushålla med grundvattnet.  

 

 
 
 
Hemsidan 

 www.angsviksff.org har under året haft en tillgänglighet nära 100 %. Inga större 

förändringar har gjorts under året. Tillströmningen av besökare på hemsidan har varit 

lägre än föregående år. Hemsidan är tänkt att vara föreningens kommunikationslänk till 

medlemmarna. Därmed kan kostnaden hållas på en låg nivå medan informationsflödet i 

stället kan öka. Målsättningen är att få medlemmarna att besöka hemsidan mer frekvent.  

http://www.angsviksff.org/


 

Grannsamverkan   
En del brottsförebyggande tips ligger på hemsidan. Information som har kommit från 
Närpolisen har skickats vidare till de medlemmar som har meddelat föreningen sin e-
postadress. Antalet mottagare är just nu 176. Tyvärr kommer många meddelanden i 
retur eftersom en del medlemmars e-postadresser blivit inaktuella. En del har också fullt 
i sina e-brevlådor. Föreningen har också en Facebook-sida där det har lagts ut inlägg. 
Alla som vill få inläggen kan gå in på sidan och klicka ”gilla”. 
 

Vårt område har under året haft en del inbrott och stölder från tomter. De störningar som 
har inrapporterats har vidarebefordrats till närboende medlemmar. Varningar har också 
lagts ut både på vår Facebook-sida och föreningens hemsida. 
 
Stiftelsen 
Stiftelsen Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde har som syfte att förvalta alla 
grönytor som gränsar till våra tomter inklusive den mark som Vägföreningen disponerar 
samt stora skogsområden. Se webbkartan för gränserna 

- Under året etablerade sig några bävrar i Igelträsket. De har troligtvis spritt sig från 

Skenoraträsket. Två bäverdammar medförde att Igelträsket svämmade över och 

bl a orsakade vatteninträngning i en av Mormorsmossen brunnar vilket medförde 

att de som drabbades blev tvungna att hämta dricksvatten i Brunn.  

Stiftelsen fick tillstånd från länsstyrelsen att riva dammarna med efterföljande jakt 

på bävrarna. 

- Sly röjdes i våras vid Toholmens badplats och i höstas skedde samma sak vid 

Lugnets badplats. 

- Skogsavverkning har skett i ett område vid Älvkällsvägen 

- De fastighetsägare som tidigare olovligen tagit mark i anspråk på fastigheten 

Skälsmara 10.1 har nu tagit bort/flyttat sina staket/häckar.  

Stiftelsen uppmanar alla fastighetsägare att kontrollera att man inte tagit placerat 
staket/häckar/upplag på stiftelsen mark. 
 

 

Arbetsdagen 3/5 
Genomfördes som vanligt första lördagen i maj.  
Totalt kom ett 50-tal personer till våra olika samlingsplatser. 
Diken och vägkanter röjdes och städades. 
Anslagstavlor rensades och reparerades och brevlådor tömdes. 
Pumphus 11 färdigmålades. 
En spång vid gångstigen runt Igelträsket reparerades. 
Badplatserna vid Lugnet och Toholmen städades och gjordes fina inför sommaren. 
En större uppröjning efter avverkningen vid Toholmens stora badplats. 
 

Ett stort tack till alla som ställde upp och därmed bidragit till att vi har ett 
fantastiskt trevligt och fint område att bo och vistas i. 



 

Styrelsen tackar för alla frivilliga insatser 
Genom många frivilliga insatser av medlemmarna har en rad värdefulla arbetsuppgifter 
utförts under året, inte minst av alla områdesansvariga. Styrelsen tackar i synnerhet 
dessa men naturligtvis även alla andra som deltagit i arbetet för föreningen. 
 

 

Ingarö den 4 februari 2015 
 
 
 
 
Lennart Sundberg Anna Holst  Stefan Ahlqvist 
Ordförande  Vice ordförande Kassör 
 
 
 
 
Tomas Samuelsson Thomas Eriksson 
Sekreterare  Vattenansvarig 
 
 
Underskrivet original finns hos sekreteraren 


